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han acabat les vaques grasses i les opulentes
partides pressupostàries municipals que ali-
mentaven espectacles, festes, festivals i pro-

gramacions teatrals fins i tot en la capital comarcal
més recòndita. Aquesta és la mala notícia. La bona?
Que ni així el teatre no s’ha acabat. Al contrari. Alguns
fins i tot en fan de la necessitat virtut: “Torna el teatre
de resistència que vam conèixer als anys setanta”, pro-
clama Jaume Jovells, director de Teatre de Butxaca de
Mollerussa.

El seu cas és un bon exemple de les noves estratègies
dels petits grups repartits pel territori i que es mouen
entre l’amateurisme i el rigor de llançar propostes es-
tables amb esperit professional. Ara ha engegat una
interessant experiència de teatre de petit format i es-
càs pressupost que volta per la comarca del Pla d’Ur-
gell. Amb el títol de Cua d’estiu, Teatre de Butxaca va
oferir un cicle de quatre espectacles de teatre, música i
poesia fent servir cases i patis particulars d’alguns po-
bles. Entrada lliure, suport militant de qui cedeix l’es-
pai i potser invita a sopar els actors i una cassola al fi-
nal de cada sessió perquè cada assistent hi posi els di-
ners que voluntàriament cregui que ha de posar per al
sosteniment dels artistes i de l’espectacle.

“És l’Olla de la Resistència, una fórmula que vaig
viure quan començàvem i que ara està tornant, segu-
rament a causa de les circumstàncies: petit format, sa-
les petites, la col·laboració de la gent i dels propis ac-
tors”, explica Jovells. De moment, han començat bus-
cant patis i eres de cases i masies. Hi ha d’altres exem-
ples al llarg del país. Alguns d’urbans: Nòmades, de la
companyia Solitària, que s’ha pogut veure a la terrassa
d’un antic àtic del barri del Carmel de Barcelona i en
una casa rural de Tiana.

L’experiència l’han anat repetint al llarg de la tem-
porada, amb la Cuejada de tardor, la Cuejada d’hivern,
un particular Conte de Nadal i ja preparen la Cuejada
de primavera, amb una obra que s’adreçarà al públic
familiar. El plat fort serà, però, el cicle de Cua d’estiu,
al voltant del qual ja estan començant a pensar algu-
nes noves propostes. Diners no n’hi ha. Però la imagi-
nació, la vocació i les ganes hi posen la resta. ❋
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Torna el teatre
de resistència
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Nous
temps
La companyia
Teatre de Butxaca
es va donar a
conèixer l’any
1986 amb el
muntatge Maria
Rosa d’Àngel
Guimerà, premiada
en la Mostra de
Teatre Jove
d’aquell any. El
1991 va posar en
marxa la sala
Teatre de Butxaca,
que va funcionar
durant deu anys.
Eren altres temps.
Després d’un
període
d’inactivitat, van
tornar a la càrrega
el 2005. Un dels
darrers espectacles
és Lluna d’estiu,
poesia i música
amb David Prades i
Núria Miret.

Petit format. Un
dels espectacles de
la companyia Teatre
de Butxaca celebrat
aquesta temporada
en una casa
particular. ARXIU

Eduard Sanahuja guanya
el Maria Mercè Marçal

’escriptor barceloní Eduard Sanahuja ha
estat el guanyador de la quinzena edició del
premi Maria Mercè Marçal de poesia amb
el recull poètic El llançador d’espases. L’obra
és una reflexió sobre el dolor, i el jurat del
certamen, organitzat pel Consell Comarcal
del Pla d’Urgell, ha valorat la gran riquesa
d’imatges i la potència d’un vers “que porta
el lector a entendre l’amor com a única
redempció possible malgrat els capricis de
l’atzar”. El veredicte es va donar a conèixer
a Mollerussa divendres passat per un jurat
format per Joan Cornudella, Dolors
Miquel, Jordi Pàmias, Jaume Pont i Ramon
Rubinat. Al certamen poètic s’hi han
presentat aquest any 57 originals. El premi
està dotat amb 3.000 euros, que
corresponen als drets de publicació de la
primera edició, dins de la Col·lecció La
Suda de l’editorial lleidatana Pagès Editors.
Sanahuja va començar a publicar el 1981 i
la seva obra ha estat reconeguda amb
diversos premis. El 1989 va fundar amb tres
poetes més l’Aula de Poesia de Barcelona,
de la qual és ara el vicepresident.

Les cares menys conegudes
de Francesc Macià

és enllà de la seva figura política, el
president Francesc Macià també va ser un
brillant enginyer que va desenvolupar la
seva tasca professional en el món militar,
així com un hisendat pare de família. Josep
Maria Albaigès explora aquestes facetes
desconegudes de Macià en la biografia El
Macià desconegut. Militar, enginyer, polític i
hisendat, editada per Pagès Editors.
Albaigès, que a més d’historiador és
enginyer de camins i lingüista, ha presentat
el llibre a la seu de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs.

Quatre dies intensos de
cinema d’animació a Lleida

’edició del 2013 del festival de cinema
d’animació de Lleida Animac ja ha
començat. Entre ahir, dijous, i el diumenge
3 de març està previst que a la Llotja, al
Caixafòrum i al Cafè del Teatre es facin 230
projeccions, procedents d’una trentena de
països diferents.
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Sanahuja ha rebut el premi M.M. Marçal. UB


